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Gelacet plus x 21 sasz
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 21 sasz

Postać Proszki

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Gelacet Plus w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczenia w wodzie od Almirall Hermal GMBH jest preparatem z
bogatym w aminokwasy hydrolizatem kolagenu, a także witaminami i minerałami w odpowiednio dobranych dawkach. Na co jest
Gelacet Plus? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety w składniki, których rolą jest wspomaganie prawidłowej
kondycji skóry. Zawarty w suplemencie diety hydrolizat kolagenu dostarcza do organizmu kluczowe aminokwasy, które stanowią
budulec skóry. Biotyna przyczynia się do poprawy kondycji włosów i paznokci, natomiast witamina A wspomaga procesy odnowy
komórek, a poza tym przyczynia się do zachowania zdrowej skóry. Selen i cynk wspierają prawidłową kondycję włosów i paznokci, a
witaminy C i E są antyoksydantami wspomagającymi ochronę antyoksydacyjną komórek. Witamina C dodatkowo pozytywnie wpływa na
produkcję kolagenu.

W opakowaniu o masie netto 119,7 g znajduje się 21 saszetek Gelacet Plus. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 4,98 g
hydrolizatu kolagenu, w składzie którego znajdują się aminokwasy: 1,05 g glicyny oraz 0,64 g proliny, a także 0,61 g hydroksyproliny i
0,51 g kwasu glutaminowego, 0,44 g alaniny, 0,36 g argininy, 0,3 g kwasu asparaginowego, 0,17 g lizyny, 0,15 g seryny, 0,13 g leucyny,
0,12 g waliny, 0,11 g fenyloalaniny i 0,1 g treoniny. W składzie 1 saszetki Gelacet Plus można też znaleźć 80 mg (100% RWS) witaminy C
oraz 10 mg (100% RWS) cynku, 12 mg (100% RWS) witaminy E (ekwiwalent alfa-tokoferolu), 800 µg (100% RWS) witaminy A, 137,5 µg
(250% RWS) selenu i 138 µg (276% RWS) biotyny. W składzie suplementu diety są też składniki pomocnicze: kwas cytrynowy, naturalny
aromat pomarańczowy i maltodekstryna, a poza tym koncentrat z buraka, karoteny i aspartam. Suplement diety w formule zawiera
substancję słodzącą oraz źródło fenyloalaniny.

Suplement diety Gelacet Plus należy stosować według wskazań producenta. Zalecane dawkowanie to 1 saszetka dziennie. Jej
zawartość należy rozpuścić w około 150 ml niegazowanej wody, po czym należy to wymieszać i wypić. Suplement diety powinien być
przyjęty bezpośrednio po otwarciu saszetki (po zmieszaniu zawartości saszetki z wodą). Gelacet Plus posiada też przeciwwskazania,
więc nie wszyscy powinni go stosować. Produkt nie jest zalecany w przypadku nadwrażliwości pacjenta na jego składniki czynne lub
pomocnicze.

Suplementu diety Gelacet Plus nie można stosować jako substytutu dobrej diety i zdrowego trybu życia. Produkt nie jest w stanie ich
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zastąpić, ale może je uzupełniać. Ważne jednak, aby przyjmować go zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach nieprzekraczających
rekomendowanych. Suplement diety Gelacet Plus należy przechowywać w taki sposób, aby ograniczyć dzieciom niekontrolowany
dostęp do saszetek. Produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej, jednak należy chronić go przed światłem i wilgocią.

Składniki
hydrolizat kolagenu (zawierający aminokwasy: glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, alanina, arginina, kwas
asparaginowy, lizyna, seryna, leucyna, walina, fenyloalanina, treonina); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; octan DL-alfa-tokoferylu
(witamina E); kwas L-askorbinowy (witamina C); naturatny aromat pomarańczowy; maltodekstryna, koncentrat z buraka; barwnik:
karoteny; selenian (VI) sodu (selen); tlenek cynku (cynk); substancja słodząca: aspartam; octan retinylu (witamina A); D-biotyna (biotyna).

Zawartość składników w dziennej porcji (1 saszetka) - % RWS

Hydrolizat kolagenu zawierający następujące aminokwasy: 4,98 g - brak RWS
glicyna 1,05 g - brak RWS
prolina 0,64 g - brak RWS
hydroksyprolina 0,61 g - brak RWS
kwas glutaminowy 0,51 g - brak RWS
alanina 0,44 g - brak RWS
arginina 0,36 g - brak RWS
kwas asparaginowy 0,3 g - brak RWS
lizyna 0,17 g - brak RWS
seryna 0,15 g - brak RWS
leucyna 0,13 g - brak RWS
walina 0,12 g - brak RWS
fenyloalanina 0,11 g - brak RWS
treonina 0,1 g - brak RWS

Witamina C 80 mg 100 % RWS
Cynk 10 mg 100 % RWS
Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 12 mg 100 % RWS
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 800 mcg 100 % RWS
Selen 137,5 mcg 250 % RWS
Biotyna 138 mcg 276 % RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera źródło fenyloalaniny.

Masa netto
119,7 g (opakowanie zawiera 21 saszetek po 5,7 g)

Charakterystyka

Suplement diety Gelacet Plus to połączenie składników odżywczych wpływających na prawidłową kondycję skóry:
Hydrolizat kolagenu jest źródłem kluczowych aminokwasów będących podstawowym budulcem skóry.
Witaminy C i E to antyoksydanty, które chronią komórki skóry przed działaniem stresu oksydacyjnego. Powszechnie wiadomo,
że stres oksydacyjny jest główną przyczyną starzenia się komórek skóry. Ponadto, witamina C pomaga w produkcji kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.
Witamina A odgrywa rolę w procesie odnowy komórek, w tym naskórka oraz pomaga zachować zdrową skórę.
Biotyna korzystnie wpływa na stan włosów i skóry.
Selen i cynk wpływają na utrzymanie właściwej kondycji włosów i paznokci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Należy spożywać 1 saszetkę dziennie, rozpuszczając jej zawartość w ok. 150 ml niegazowanej wody. Zawartość wymieszać i wypić.
Zawartość saszetki najlepiej spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstasse 3
D-21465 Reinbek, Niemcy
Informacji o produkcie udziela:
Almirall Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera źródło fenyloalaniny.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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